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Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen
Toonkunstkoor Bekker voert Brahms’ prachtige
duitstalige requiem uit. Anders dan in de
gebruikelijke latijnse dodenmis, die begint
met een smeekbede om zielerust voor de
overledenen (Requiem aeternam, dona eis,
Domine – Geef hun eeuwige rust, o Heer),
gaat het in Brahms’ Ein deutsches Requiem
vooral om hoop voor de nabestaanden van de
degenen die zijn heengegaan. Geen treurmis
voor de doden dus, maar troostrijke muziek
voor de levenden. Ook niet gebaseerd op de
vaste liturgische requiemtekst in het latijn,
maar op gedeelten uit de Bijbel – in het duits.
Voor de pauze zingt Bekker Psalm 42 –
Wie der Hirsch schreit – van Brahms’ iets
oudere tijdgenoot Felix Mendelssohn
Bartholdy. Ouderen onder ons zullen zich
wellicht de mooie oude berijming van deze
psalm herinneren: ‘t Hijgend hert, der jacht
ontkomen, schreeuwt niet sterker naar ’t genot
van de frisse waterstromen, dan mijn ziel
verlangt naar God.
Het concert staat onder de bezielende
leiding van Geert-Jan van Beijeren Bergen en
Henegouwen. Met prachtige solisten belooft
het een mooie inspirerende avond te worden.

Stichting
Vrienden
van

Solisten

Hanneke de Wit (sopraan)
Robbert Muuse (bariton)

Entree en Kaartverkoop

Gouden rang € 43,50 | 1e rang € 35,50 |
2e rang € 25,50 | 3e rang € 20 | jongeren t/m
29 jaar € 15,00 (alleen 2e en 3e rang)
Reserveer kaarten online via
www.toonkunstkoorbekker.nl of
www.spotgroningen.nl, of bij de kassa van
De Oosterpoort (ma t/m vr, 12.00 – 18.00 uur;
email: kassa@spotgroningen.nl)

